
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
  
 
 

EQUIPAMENTS I SERVEIS 
 
√ Explotacions vitícola i oleïca 
√ Biblioteca 
√ Internet 
√ Aula d’Informàtica 
√ Àrees de reunió 
√ Equips multimèdia per a presentacions 
√ Sala de tast 
√ Celler vinícola 
√ Molí d’oli 
√ Laboratoris 

 
 

             

  
 
   

            
OOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAA                         FFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAA                         CCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSS                        222222222222000000000000111111111111555555555555------------222222222222000000000000111111111111666666666666            

 
 

EEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA                                    AAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA                        
DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE                        VVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA                        IIIIIIIIIIII                         EEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA                        
MMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ                        RRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL                        IIIIIIIIIIII                        DDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHH     
 Centre de formació professional 

   

         

   

   

   

   
 

 

   

Barri d'Espiells, s/n                                 
08770 Sant Sadurní d'Anoia                
     
Tel. 938 911 412     
 email : a8043498@xtec.cat  / aespiells.daam@gencat.cat 
 www.facebook.com/escola-espiells 
 @escolaespiells 

 

                                                 Connecta’t       Segueix-nos 
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De què podràs treballar 
 
√ Cellerer, elaborador de vins, caves, sidra i altres 

begudes i derivats 
√ Mestre de molí d’oli, d’extractora i refinat d’olis d’oliva 
√ Receptor de matèries primeres 
√ Operador de secció i embotellat i/o envasat 
√ Auxiliar de laboratori en molins d’oli i cellers 
√ Auxiliar de control de qualitat en molins d’olis i cellers 
 

DURADA: 2000 hores 
(2 cursos acadèmics amb 350 hores en centres de 
treball) 
 

         Preinscripció: del 12 al 19 de maig, ambdós inclosos 
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De què podràs treballar 
 
√ Tècnic vitivinícola 
√ Responsable de recepció i vinificació 
√ Supervisor de columnes de destil·lació i concentració 
√ Responsable de criança de vins, destil·lats i vinagres 
√ Cap de la línia d’envasat 
√ Tècnic en anàlisi sensorial 
√ Tècnic en laboratori enològic 
 

DURADA: 2000 hores 
(2 cursos acadèmics amb 350 hores en centres de 
treball) 

             

              Preinscripció: del 26 de maig al 3 de juny, ambdós 
                                     inclosos. 
 

 

                                                             

                               
CCCFFFGGGSSS      MMMÀÀÀRRRQQQUUUEEETTTIIINNNGGG      III      PPPUUUBBBLLLIIICCCIIITTTAAATTT,,,   
                                                      PPPEEERRRFFFIIILLL      PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLL      EEENNNOOOLLLÒÒÒGGGIIICCC     

 
  De què podràs treballar 

 
√ Assistent del cap de producte 
√ Tècnic de màrqueting 
√ Tècnic en publicitat 
√ Tècnic en relacions públiques 
√ Organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació 
√ Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat 
√ Control d’emissió en mitjans de comunicació 
√ Tècnic en estudis de mercat i opinió pública 
√ Codificador de dades per a investigacions de mercats 
√ Gestor de venda directa en el celler 

 
 

DURADA: 2000 hores 
(2 cursos acadèmics amb 350 hores en centres de treball) 

 
  Preinscripció:  del 26 de maig al 3 de juny, ambdós 
                                     inclosos. 
                                     

            
 
              

 
 

 


